ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

2011. december 18.
Advent 4. vasárnapja

Történjék velem szavaid szerint!
Új korszak

A

z utolsó adventi vasárnaphoz érkezvén érdemes felidéznünk,
hogy a liturgia hogyan vezetett bennünket az elmúlt hetekben karácsony titka
felé.
Advent 1. vasárnapján Izajás próféta
szavaival azért imádkoztunk, hogy
megnyíljon az ég és szálljon le Isten a
földre. A karácsonyi előkészület második és harmadik vasárnapján Keresztelő Szent János arra bíztatott
bennünket, hogy előkészítsük az Úr
útját, majd tanúságot tett arról, hogy
nemsokára megérkezik a Messiás.
Ma pedig, Advent 4. vasárnapján
Jézus születésének hírüladását hallottuk

Csak néhány lépés

H

amarosan elérkezik Jézus születésének ünnepe.
Boldog II. János Pál pápa 2004. decemberében egyik szentbeszédében arra
biztatta a világban szerte élő keresztényeket, hogy otthonaikban és templomaikban, az iskolákban és a különféle
intézményekben, a munkahelyeken és
boltokban, egyszóval mindenütt, ahol
emberek élnek és megfordulnak, állítsanak betlehemi jászlakat, amelyeknek
a figurái karácsony titkát jelzik: Isten
jelen van a világban, jelen van mindenütt, ahol az emberek örömmel fogadják. Engedjük, hogy Isten Fia belépjen
életünkbe és megújítsa azt!
Advent 4.
vasárnapja
2Sám 7,1-5.8-16
Róm 16,25-27
Lk 1,26-38

az evangéliumban. Miután Mária végighallgatja az angyal szavait, és igent
mond az Isten tervére, leszáll rá a
Szentlélek, és méhébe fogadja Jézust. A
Megváltó világba érkezésének pillanata
ez, az Isten által mondott ígéret beteljesedése. Ez az a pillanat, amikor teljesül kérésünk, megnyílik az ég és Isten
leszáll a földre, Isten Fia megfogan
anyja méhében, s Mária hamarosan világra hozza gyermekét, a világ Megváltóját.
Jézus Krisztus megtestesülésével az
üdvösségtörténet új korszaka kezdődik
el. A mi életünkben is valami új kezdődhet el, ha Máriához hasonlóan
mi is befogadjuk életünkbe Jézust.
Ez a lelki újjászületés bennünk is Isten
Lelke által történhet meg.
Már csak egy hét van Karácsony ünnepéig. Már csak pár lépést kell megtennünk,
hogy
megérkezzünk
Betlehembe és letérdelhessünk a jászol
elé, amelyben az emberré lett Isten fekszik. Haladjunk tovább adventi utunkon, az öröm és a beteljesült várakozás
útján, a Gyermek felé vezető úton!
A mai vasárnapon meggyújtottuk a
negyedik gyertyát is az adventi koszorún. De nem elég ez a fény, ez a lángolás, mert a Szentlélek le akar szállni
ránk, hogy ne csak a gyertyák égjenek, hanem lángra lobbanjon szívünkben a szeretet és az Isten utáni
vágy. Isten Lelke szeretné számunkra
újra felragyogtatni a hit fényét és felszítani bennünk a remény néha már csak
pislákoló lángját.

Ima Máriához

B

oldogságos Szűz
Mária,
Isten
anyja: segíts, hogy
mindig gyermeki szívem legyen: tiszta és
finom, mint a forrás!
Segíts, hogy egyszerű szívem legyen,
melyet sohase borít el a keserűség!
Segíts, hogy erős szívem legyen: tudjak áldozatot hozni, - és gyengéd szívem legyen, mely együtt tud érezni
másokkal! Adj hálás szívet, mely örülni
tud annak, amit kapott!
Segíts, hogy szelíd és alázatos szívű
legyek: tudjak szeretni önzetlenül, és
boldog legyek, ha adhatok!

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Bir 13,2-7. 24-25a
Lk 1,5-25

Iz 7,10-14
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Karácsony,
Jézus születése
Iz 9,1-6
Tit 2,11-14
Lk 2,1-20

